
  نعم الشيخ :

  جزاك اهللا خريا يا شيخ . السائل :

  تفّضل . الشيخ :

  قلت أّن اجتياح العراق للكويت عمل بغي و ظلم لكن العراق تّدعي أّن الكويت جزء من العراق . السائل :

  كويت تّدعي ماذا ؟!و ال الشيخ :

  تّدعي أّا جزء مستقّل . السائل :

  سائل آخر : دولة مستقلة

  فاآلن يعود كالمي الّسابق فأنت ما حمّلك من اإلعراب ؟ الشيخ :

  سائل آخر : يقول لك الّتاريخ يثبت شيخنا .

من األجوبة , هبوا أّن األمر   أنا عارف يا أخي , هذه من الّنقاط اّليت ترد عادة و حنن أجبنا عليها بعديد الشيخ :

  كذلك , أين كانت العراق طيلة الّسنني اّليت مضت و الّدولة الكويتّية عايشة مستقّلة عنها ؟ أين كانت ؟!

  . ...شيخنا كانت فيه عّدة حماوالت السرتجاع الكويت لكن مل تنجح  السائل :

  هذا ليس جواب سؤايل . الشيخ :

  سائل آخر : شيخ فيه ..

اصرب اهللا يهديك , على كّل حال يبدو أّن املسألة حتتاج إىل أن ندخل يف صلب املوضوع بدون سؤال و  :الشيخ 

جواب . إذا فرضنا أّن املسألة كما تّدعي العراق أّن الكويت جزء ال يتجزّأ من العراق و أّن الّسياسة الربيطانّية هي 

إلمارات العربّية اّليت يضرب ا املثل يف العامل كّله أنّه ال اّليت فصلت الولد من أّمه كوّيس ؟ طّيب . أليس كذلك ا

  يوجد دويالت من أّمة واحدة عربّية ذا احلجم املصّغر أليس هذا أيضا من شؤم االستعمار الربيطاين ؟

  أكيد . السائل :

منها حبّجة أّن  آه , ما رأيك هل هناك مسلم جييز أن تقوم دويلة من هذه الدويالت تضّمها إىل دولة الشيخ :

  األصل كانت دولة واحدة هل جيوز ؟ أنا أقول لكم فورا كّلكم ستقولون ال جيوز . من يقول جيوز ؟

  سائل آخر : يف األساس يف اإلسالم دولة واحدة .

  امسع اهللا يهديك , أريد اعرف أنا أتكّلم مع من ! أنت تتبّىن اجلواز صّح ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  , تتبّىن جواز ضّم دويلة إىل أخرى باّليت هي أحسن أم باّليت هي أسوأ؟ طّيب الشيخ :



  باّليت هي أحسن اذا كان أفضل السائل :

فإذا ال ميكن باّليت هي أحسن و قامت دولة من هذه الّدول وكما قلنا آنفا يف مطلع الكلمة يف ليلة ال  الشيخ :

  قمر فيها سطت على الّدولة اّليت جبانبها جيوز ؟

  . ...إذا كان للّصاحل العاّم  سائل :ال

ا قلت لك باّليت هي أحسن أو  الشيخ :
ّ
ال تقول إذا كان اهللا يهديك ألّن الفرضّية اّليت فرضتها مفروضة سلفا مل

باّليت هي أسوأ ؟ قلت باّليت هي أحسن إذا كان ممكن . أنت قلت هذا الكالم بناء على أنّه ما يف مصلحة أم 

  مصلحة؟بناء على أنّه يف 

  يف مصلحة . السائل :

آه , و لذلك اآلن ال ختّلي موقفك ضعيف حتّط ايش؟ قيد ألّن هذا القيد مفروض سلفا صّح وإال ال ؟  الشيخ :

أنا سأعيد اآلن حّىت ال يشذ عن الّذهن يقول بعضهم إذا كان هناك مصلحة لدولة عربّية أن تضّم جارا إليها 

  قول وإذا ما أمكن باّليت هي أحسن جيوز باالعتداء عليها ؟فيجوز و لكن باّليت هي أحسن فن

  ال نسّميه اعتداء . ... السائل :

  حسنا نسّميه ماذا ؟ الشيخ :

  مصلحة السائل :

امسعوا يا مجاعة أنا ألمر ما تكّلمت جبملة من الكالم مقّدمة جعلتها أنّه ال تتكّلموا بغري علم بارك اهللا  الشيخ :

  ّصى فيه ألنّه مبّني أنّه متحّرق للكالم اصرب قليال . فما جوابك يا أخي ؟فيكم و جارك هذا تو 

  العامل اإلسالمي .. السائل :

ال تعمل يل حماضرة أنا أقول لك العامل اإلسالمي كّله من دول عربّية و دول أعجمّية الزم تكون إيش ؟  الشيخ :

لذلك ما تريد حماضرة يف شيء ال خيتلف فيه دولة واحدة . يف خالف بني املسلمني يف هذه ؟ ما يف خالف 

اثنان و ال ينتطح فيها عنزان كما قيل يف قدمي الّزمان , هذه مطويّة منتهي منها . لكن إذا أردنا أن نقيم الّدولة 

  اإلسالمّية الواحدة اّليت ال ثاين هلا تكون مبا يوافق الّشرع أم مبا خيالف الّشرع ؟

  رع بنطّول اخلربيّة ..إذا مبا يوافق الشّ  السائل :

فإذا كان مبوافقة الّشرع و قلنا لك دويالت , أنا ذهبت إىل اإلمارات أكثر من مرّة يعين بالّسّيارة بعض  الشيخ :

الّدول منها ربع ساعة بتدخل حدود الّدولة الثّانية هذا طبعا تطبيق لقاعدة بريطانيا الّيت تبّنتها أمريكا و كّل الّدول 

هذا شيء معروف . فهل يكون الوحدة الّشاملة و طاملا مسعنا كلمة الوحدة الّشاملة و لو  ق تسد "" فرّ املستعمرة 



أّا مقّيدة بالوحدة العربّية الّشاملة . أّما الوحدة الّشاملة تشمل الّدول الغري العربّية و لو أّا إسالمّية فهذا ال 

المّية بطريق خمالف للّشرع ال أحد يقول , أي ال أحد نسمعه مع األسف الّشديد فهل يكون حتقيق الوحدة اإلس

يقول الغاية تربّر الوسيلة ذكرنا حنن آنفا . إذن الزم تكون بطريقة مشروعة , اآلن جيب أن نقف هنا و اّلذي يعين 

وحدة متعّطش بأن يكون له دور يف الكالم يصرب علينا و ما صربه إّال باهللا . نقول اآلن ما هو الطّريق لتحقيق ال

  املنشودة ؟ ما هو الطّريق إسالمّيا ؟ اّلذي له جواب يرفع يده و يتكّلم باّليت هي أحسن .

  حنن نريد أن نسمع منكم . السائل :

  جزاك اهللا خري فقط هذا رأيك الشيخ :

  اجلميع السائل :

  ما نريد نفرض رأينا على غرينا يف أحد له جواب ؟ هنا يوجد جواب تفّضل . الشيخ :

  الطّريق األمثل للّتوحيد هو أن يصبح اتمع كّله يطالب ذه الوحدة . : السائل

  اهللا يهديك . هذا ليس طريقا هذه دعوة هذه دعوة اهللا يهديك . الشيخ :

  إذا مل تقم ذه الطّريقة تقوم دولة مسلمة قويّة بضّم كل الّدول الّضعيفة .. السائل :

تفّرق بني الّدعوة و الّدليل , ما تفّرق بني الّدعوة و الطّريق أنت تدندن  اهللا يهديك اهللا يهديك أنت ال الشيخ :

  على الّدعوة قلنا لك ما أحد خيالف فيها , لكن ما هو الّطريق لتحقيق الوحدة اإلسالمّية املنشودة ؟

  سائل آخر : تفّضل يا شيخ .

  صحيح يا أخي افسح له جماال تفّضل . الشيخ :

  اهللا .نتقّبل أوامر  السائل :

هذا هو اجلواب بارك اهللا فيكم و خري الكالم ما قّل و دّل هذا جواب  ...جزاك اهللا خريا هذه أول مرة  الشيخ :

يا مسلمون أين أنتم شاردين و غايبني و ضاّلني مع  (( إن تنصروا اهللا ينصركم ))من يستحضر قوله تعاىل 

نظريّا و عملّيا و حنانيك بعض الّشّر أهون من بعض فأنتم الّضاّلني فقط الفرق أنتم ضللتم نظريّا و غريكم ضّل 

ضللتم نظريّا تظّنوا أّن هذا الّضّم اّلذي فيه اعتداء هو طريق لتحقيق الوحدة , حتقيق الوحدة هو كما مسعتم من 

لمون فيا مس (( إن تنصروا اهللا ينصركم ))أخيكم هذا أن نطّبق األحكام الّشرعّية و ذلك من معاين قوله تعاىل 

أنا لست عراقّيا و ال ضّد العراق و لست سعوديّا و ال ضّد الّسعوديّة إّمنا أنا مع الكتاب أتوّجه معه حيث ما كان 

. فأنتم اآلن متعرّقون مجيعا أي أّنكم تظّنون أّنكم إذا انصففتم مع عمل العراق معىن ذلك أّنكم ضللتم ايضا 

هو من األدّلة اّليت  (( إن تنصروا اهللا ينصركم ))سألكم قوله تعاىل ليس نظريّا بل و عملّيا اآلن لتعلموا ذلك أ



تؤيّد قول أخينا هذا أن نعمل و حنّقق اإلسالم و هذا له حماضرة طويلة عندي لسنا اآلن يف صددها فأقول هل 

  العراق حينما ضّمت الكويت إليها نصرت اهللا ؟ قولوا يا مجاعة منصفني

  ال ندري رّمبا .  السائل :

  كيف ال تدري اهللا يهديك كيف ال تدري ؟  لشيخ :ا

  هم يعلنون أّم .. السائل :

دعين و هم أنا أسألك أنت , أنت معتقد يف قرارة قلبك أّن ضّم الكويت كان نصرا هللا ؟ اهللا أكرب اهللا  الشيخ :

غري هذا الطّريق بعدين كان أكرب اهللا أكرب !! يا مجاعة لو كان هذا الّضّم لنصر دبن اهللا عّز و جّل أّوال يكون ب

ينبغي أن يتقّدمه ما رفعنا عقريتنا حنن بدولنا أنّه نريد نرمي اليهود يف البحر , اليهود اعتدوا على العراق يف عقر 

  دارها و حّطموا الذي يسمى ايش ؟

  املفاعل النووي السائل :

  . املفاعل الّنووي هذا حّطموه يف عقر دارهم و ما حرّكوا ساكنا الشيخ :

  ما كان يف استطاعتهم يف ذلك الوقت السائل :

ا اعتدت على الكويت صارت قويّة ؟! ملاذا مل تأخذ بثأرها ؟ الشيخ :
ّ
  و بعد ذلك مىت صارت مل

  من قبل أن يعتدوا على الكويت كانوا يهّددون بضرب إسرائيل . السائل :

  معليش ملاذا مل يفعلوا ؟ الشيخ :

بعض العلماء يف مسألة ما و أفىت فريق من العلماء آخر بعكس الفتوى األوىل  سائل يقول إذا أفىت السائل :

  فأيّهما يّتبع العاّمة ؟

اجلواب أّن عاّمة املسلمني جيب أن يكون عندهم ثقافة عاّمة , العاّمة جيب أن يكون عندهم ثقافة  الشيخ :

مسلم و لو كان من العاّمة أن يعرف أّن احلّق ال  إسالمّية عاّمة أعين من الثّقافة العاّمة اّليت جيب أن يعرفها كلّ 

يتعّدد , احلّق ال يتعّدد فإذا ما كان هناك كما جاء يف الّسؤال قوالن , قوالن متناقضان جيب أن يستحضر هذا 

 و إذا (( فماذا بعد الحّق إّال الّضالل ))العامّي أّن أحدمها هو الّصواب و اآلخر هو اخلطأ لقول اهللا عّز و جّل 

استحضر هذه القاعدة حفزه ذلك إىل أن يسأل أهل العلم , أنت تقول جائز و أنت تقول غري جائز ما دليلك 

و ما دليلك ؟ هذا سيفتح أمامه طريقا من الفهم و الوعي فيختار حينئذ ما انشرحت له نفسه و اطمأّن له قلبه 

" من قّلد يقول كما يقول كثري من الّناس اليوم و يكون مأجورا أّما أن يعمل خبالف هذه القاعدة الّشرعّية و أن 

و من أين جاءت هذه اجلملة ليست ال يف كتاب اهللا و ال يف حديث رسول اهللا صّلى اهللا  عاملا لقي اهللا ساملا "



, ال . لكن من اتّبع هدى اهللا فهو  " من قّلد عاملا لقي اهللا ساملا "عليه و سّلم و إّمنا هي على ألسنة العاّمة 

قال أهل الذّكر  (( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))هتدي و من ضّل فعليها قلنا لكم آنفا قال اهللا امل

ليس املقصود بالذّكر هنا هو الذّكر اّلذي يعرفه بعض جهلة الّصوفّية اّلذي هو الرّقص يف الذّكر و اجلنون فيه و 

يسّمون الرّقص و الّتواجد ذكرا هللا  ( يسّمونها بغير اسمها )ة يسّمونه كما قال عليه الّسالم يف غري هذه املناسب

عّز و جّل و إّمنا هو الّلهو و الّلعب مع إمث آخر و هو تسمية األشياء بغري أمسائها الّشرعّية فالذّكر يف اآلية هو 

(( ر هنا هو القرآن فالذّك (( و أنزلنا إليك الذّكر لتبّين للّناس ما نّزل إليهم ))القرآن كما قال عّز و جّل 

و هنا تنبيه آخر هلذا الّسائل اّلذي يسأل هذا يقول جائز و هذا يقول  فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))

غري جائز , يا أخي انظر هل مها علماء فعال ؟ هل مها علماء بكتاب اهللا و حبديث رسول اهللا صّلى اهللا عليه و 

الف ؟ هذا يفيت على كتاب اهللا و على حديث رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم سّلم أم مها خمتلفان أشّد االخت

و ذاك رّمبا ميشي على أربع أي ال ميشي على الكتاب و الّسّنة و إّمنا املذاهب األربعة يأخذ منها ما يشتهي 

ل ال . لو كان ال يعقل  فشّتان بني هذا و بني هذا لذلك ينبغي أن ميّيز العامّي حنن نقول عاّمي ما معناه ال يعق

كان جمنونا و لو كان جمنونا لكان غري مكّلفا لكّنه يعقل إّال أنّه ليس بعامل إذا جيب أن يشغل عقله فحينما يأتيه 

قوالن فإّما أن يكون أحدمها صدر من غري عامل فليس هلذا القول أّي وزن فيصفى القول األّول و قد يقع و هذا 

امل بالكتاب و الّسّنة لكن املسألة من مواطن الّنزاع و اخلالف فهذا يقع كما وقع قدميا و ال ننكره أّن كالّ منهما ع

ميكن أن يقع اليوم هنا البّد هلذا العاّمّي من أن يشغل عقله و أن جيّرد نفسه عن هواه و ال يّتبع اهلوى فيضّل عن 

ن مع األسف الّشديد إذا كان خاّصة لك ( المجاهد من جاهد هواه هللا )سبيل اهللا و قد قال عليه الّسالم 

الّناس اليوم يستغربون األمور يقول لك يا أخي و كّلهم من رسول اهللا ملتمس اّلذي ناسبه من املذاهب أخذ به 

  فماذا نقول عن العاّمة ؟ و كما قيل 

   " إذا كان رّب البيت بالّدّف ضاربا *** فما على الّساكنني فيه إالّ الرّقص "

اّصة هكذا شأم إّال من شاء اهللا و قليل ما هم فماذا يكون حال العاّمة حنن نذّكر اخلاّصة و العاّمة فإذا كان اخل

بأّن الّدين ليس هوى و إّمنا هو العلم و على العاّم أن يتعّلموا كيف يسألون و لعّلي ذكرت أكثر من مرّة يف بعض 

ّلذي أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  أّن الّنّيب صّلى اهللا هذه االس اجلامعة املباركة إن شاء اهللا ذاك احلديث ا

عليه و سّلم أرسل سريّة للجهاد يف سبيل اهللا فأصيب أحدهم جبراحات يف بدنه فلّما استيقظ صباح يوم وجد 

نفسه حباجة إىل الغسل فسأل من حوله أجيدون له رخصة يف أن ال يغتسل قالوا ال . البّد لك من الغسل 

ا أصاا املاء قّيحت و أصاا الّصدأ و حنو ذلك و ارتفعت فاغتسل ف
ّ
مات ألّن اجلراحات اّليت كان أصيب ا مل



احلرارة و مات الّرجل فلّما بلغ خربه رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم غضب عليه الّصالة و الّسالم أشّد الغضب 

( قتلوه قاتلهم اهللا أال له من الغسل كانوا سبب قتله  أي اّلذين أفتوه بأنّه البدّ  ( قتلوه قاتلهم اهللا )و قال 

و يتيّمم فقط  سألوا حين جهلوا فإنّما شفاء العّي الّسؤال إنّما كان يكفيه أن يضرب ضربة بكّفيه األرض )

ن فإذا هؤالء أفتوه بغري علم فنأخذ من هذا احلديث عربة أنّه ال ينبغي لعاّمة الّناس أن يسألوا أّي شخص كان ممّ 

قد يّدعي العلم أو يّدعى له العلم و إّمنا من عرفت أيّها املسلم أنّه ال يفيت إّال وهو يصدر من قال اهللا قال رسول 

اهللا فهذا اّلذي ينبغي أن توّجه سؤالك إليه أّما هؤالء الّناس اّلذين يقولون ما ال يعلمون و يفتون بغري ما جاء يف 

لماء و هؤالء هم اّلذين تنّبأ الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم عنهم حينما قال كما الكتاب و الّسّنة فهؤالء ليسوا بالع

يف صحيح البخاري و مسلم من حديث عبد هللا بن عمر بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صّلى 

العلم بقبض العلماء  ( إّن اهللا ال ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء و لكّنه يقبضاهللا عليه و آله و سّلم 

هذا هو واقع كثري  حّتى إذا لم يبق عالما اّتخذ الّناس رؤوسا جّهاال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضّلوا و أضّلوا )

من املسؤولني اليوم ممّن يظّن أّم من أهل العلم فيقع الّسائل العاّمّي يف حرية هذا يقول حرام و هذا يقول حالل 

يقول سّنة أو غري ذلك من املسائل اخلالفّية جيب إجراء عملّية تصفية يف أذهان كّل أو هذا يقول فرض و هذا 

العاّمة تصفية العامل بالكتاب و الّسّنة عن العامل اّلذي هو كما قال بعض الظّرفاء يف بالدنا الّسوريّة قال العلماء 

و آخر عامل عامل يعين عامل  قسمان قسم عامل عامل و قسم عامل عامل فرّقتم معي ؟ عامل عامل أي بعلمه

حاله عامل و ليس هو من العلم يف شيء و هذا مع األسف موجود و اّلذي ال يعرف جيّرب اسأل من شئت ممّن 

تظّن من أهل العلم معروفني عند الّناس و ال نسّمي و لو بالّلقب سلوا من شئتم عن أي مسألة فقهّية فيها 

رعر و نشأ و شاب عليه سيفتيك به تقول له ما هو الّدليل يقول لك خالف سيقول لك بناء على مذهبه اّلذي ت

حنن من أهل الّدليل ؟ حنن ما يفّهمنا بالّدليل هذا إذا كان صريح أّما إذا كان كتيما يقول لك أنت ما يعرّّفك 

. غريه يا أستاذ  بالّدليل فهو يسرت جهله بتجهيل غريه . هذا مع األسف واقع كثري من الّناس اليوم و املستعان اهللا

  الوقت يتداركنا .

  يف سؤال آخر يف السؤال نفسه  السائل :

  تفضل . الشيخ :

لو إنسان مثال مشى على رأي عاملني جمتهدين فمثال هو ال يعتقد إدراك الرّكعة بالرّكوع ففي مرّة من  السائل :

  صالته هنا ؟ املرّات أدرك الرّكعة بالرّكوع فقال هناك رأي آخر فعّدها ركعة فما حكم

سبق اجلواب عن هذا , هذا عمل مبا ال أصل له من قّلد عاملا لقي اهللا ساملا أليس هكذا ؟ أو أنت  الشيخ :



تتصّور غري هكذا ؟ الظّاهر أّن هذه املسألة حتتاج إىل شرح . هذا اّلذي كان إىل ما قبل أن يقتدي باإلمام زيد 

ول قبل إىل قبيل تلك الّلحظة أّن مدرك الرّكوع ليس مدركا للرّكعة لكن فجاء وجده راكعا كان يتبّىن إىل قبيل ما أق

يف تلك الّلحظة تبّىن رأي من يقول مدرك الرّكوع مدرك للرّكعة ما اّلذي جرى يف نفس هذا اإلنسان ؟ هل تغّري 

لرّكوع مدرك للرّكعة اجتهاده ألنّه وجد قول دليله أقوى أو وجد يف تلك الّلحظة وجد أّن العامل اّلذي يقول مدرك ا

هو أعلم بالكتاب و الّسّنة ؟ ال شيء من ذلك سوى مراعاة اهلوى بدل ما أنا آيت بركعة ثانية ال . أوّفر علّي ركعة 

و أتبّىن قول من قال من أدرك الرّكوع فقد أدرك الرّكعة هذا اّلذي يسّميه الفقهاء املتأّخرون بالّتلفيق . الّتلفيق هو 

هذا املذهب و رأي آخر من ذاك املذهب و تلّفق أنت مذهب لنفسك جبهلك باتّباعك هلواك أن تأخذ برأي من 

هذا ال جيوز , أّما لو أنّه قبيل أن يدخل املسجد كان جرى بينه و بني أحد أهل العلم نقاش حول هذه املسألة 

ة و مشى على هذا القول ملّما دخل فتغّري رأيه و تغّري اجتهاده الّسابق إىل القول بأنّه مدرك الرّكوع مدرك للرّكع

املسجد وجد اإلمام راكعا هذا ما فيه مانع بل هذا هو الواجب إذا بارك اهللا فيك الحظ البيان الّسابق العاّمّي 

(( و لو  جيب أن يكون عنده ثقافة عاّمة أّن الثّقافة العاّمة قوالن متناقضان ال ميكن أن يكونا شريعة قال تعاىل 

, من أدرك اإلمام راكعا مل يدرك الرّكعة , من أدرك اإلمام  اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا )) كان من عند غير

راكعا أدرك الرّكعة قوالن متنافران الزم أنت و لو أّنك عاّمّي الزم تكّون رأي يف نفسك يطمئّن له صدرك و متشي 

ايش   إال من غزية إن غـوت *** غويت، وإن "" وما أنا عليه أّما ال مرّة هكذا و مرّة هكذا كما قال الّشاعر 

  كملوا

  " ترشد غزيـة أرشد " السائل :

  ال هذا ما جيوز يف دين اهللا لعّلي أجبتك ؟ الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  يف عندك شيء ؟ الشيخ :

  لكن باملثال اّتضح الكالم الّسابق باملثال يّتضح الكالم امل . السائل :

ل يقول الّسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته إّين أحّبكم يف اهللا و كنت أمتّىن لقاء فضيلتكم و بعد سائ السائل :

هل جيوز للّرجل اّلذي يقرأ على اإلنسان املريض مبّسة من اجلّن بعد حضور اجلّن على اإلنسان املريض هل جيوز 

مثال أو استخراج الكنز أو معرفة إنسان آخر أن يأمر اجلّن ببعض أمور مثل االستعانة به على معرفة مكان كنز 

  إذا كان مريضا بلمسة اجلّن أم ال ؟ ما حكم الّدين يف هذا جزاكم اهللا خريا ؟

ال جيوز إّال ما جاء يف أّول الّسؤال من قراءة القرآن على املمسوس باجلّن أّما االستعانة باجلّن على ما  الشيخ :



ّنة العملّية اّليت جرى عليها الّرسول عليه الّسالم و من اهتدى داه و ثانيا ذكر أو غري ذلك فهذا أّوال خالف السّ 

فاالستعادة و  (( و أنّه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من الجّن فزادوهم رهقا ))إنّه خمالف لقوله تعاىل 

اجلّن من املصابني مبّس  االستعانة مبعىن واحد فال جيوز لكمن ابتلي يف هذا العصر احلاضر و نصب نفسه إلخراج

منهم بأن يتلوا عليهم بعض اآليات و بعض االستعاذات املشروعة يف الّسّنة الّصحيحة هذا جائز و ما سواه 

  فضالل .

والّشيطان إذا صّح الّتعبري أشطن من األمريكان و الربيطان و غريهم ألّم هم يطلبون املعونة من  الشيخ :

ياطني اإلنس حني يريدون أن يصلوا إىل بعض أهدافهم الغري املشروعة يقّدمون بني شياطني اجلّن ذلك أعين أّن ش

يدي ذلك طعما يعين مصيدة يصطادون ا الفريسة بتقدمي شيء تشتهيه نفوسهم و تطمئّن إليه قلوم هكذا 

ن بعض يفعل شياطني اإلنس فما بالكم بشياطني اجلّن اّلذين ال نعرف عنهم شيئا سوى أّم قد يقّدمو 

العالجات و هي كما قلت آنفا يعتربوا مصيدة طعما الستدراج هذا املستعني باجلّن و لذلك فنحن ال جنيز 

استعانة املسلم باجلّن اّلذي يوهم اإلنسّي بأنّه مسلم مؤمن باهللا و رسوله و يظهر أنّه صاحل و أنّه يريد أن يعني 

مسلم اإلنسّي أن يطمئّن إليه و حنن نعلم بالّتجربة أحدنا إخوانه املسلمني من اإلنس هذا أمر غيب ال ميكن لل

يعاشر مثيله من اإلنس سنني طويلة و إذا هو بعد ذلك يتبّني له بأنّه عدّو مبني و هو إنسّي مثل حكايته و يركن 

دف له إليه و يطمئّن و يعتمد عليه لكن بعد زمن طويل يتبّني أّن الّتظاهر هذا كّله كان يف سبيل الوصول إىل ه

هذا اهلدف كان جمهوال بالّنسبة لآلخر و هذا بني إنسي و إنسي طبيعتهما واحدة تفكريمها واحد إىل آخره فما 

بالكم بإنسي يستعني جبّين و أنا أراين على الّرغم من ضيق الوقت أن أضرب لكم مثال جرى يل مع أحد اّلذين 

ال , روح الطبيب ابن سينا بن عريب الّنكرة إىل آخره يف يزعمون بأّم يستحضرون األرواح , أرواح ابن سريين مث

قّصة طويلة نروي لكم خالصتها حضرت جلسة أطفئت األنوار و بقي هناك نور خافت يعين بصعوبة أن متّيز من 

ا دخلت وجدت 
ّ
جبانبك ّمث بدأت اجللسة و تبّني يل فيما بعد زعم هذا املستحضر أّا جلسة طبّـّية و فعال مل

ممتلئة أربع جدراا بالّزبائن شيخ كبري امرأة كبرية , امرأة يف يدها طفل صغري إىل آخره كّل هؤالء حضروا  الّصالة

لالستشفاء و الّتطّبب على يد روح الطّبيب اّلذي سيستحضره حّقي بيك هذا مستحضر هناك يف دمشق , 

مة استغربنا قال و عليكم الّسالم و رمحة أطفئت األنوار كما قلنا و ابتدأت اجللسة حّقي بيك أفندي فسمعنا بكل

اهللا و بركاته بصوت عايل و اجللسة كما يقال لو ألقي فيها إبرة لسمع صوا صمت , ملن يقول ؟ فيما بعد 

ستعرفون . أهال و سهال دكتور واحد يسّموه عندنا بالّشاّم جبانبه بيسّموه مكولك ما بعرف ما تسّموه أنتم ؟ 

  يعين مداهن .



  كورس نسّميه .  : السائل

طويلة أنّه جزاك اهللا  ...حنن نسّميه مكولك قال له مرحبا دكتور الثّاين يقول مرحبا دكتور يلقي كلمة  الشيخ :

خري حنن متعوّدين على أفضالك و زبائننا و احلمد هللا كلما يكثروا بسبب إيش ؟ الوصفات الطّبّـّية الّناجحة من 

ري امسه كذا ابن كذا ساكن يف منطقة كذا إىل آخره و عمره هنا فيه نكتة و هذا الكالم , و اآلن عندنا طفل صغ

عمره سبعة شهور أّم الغالم حاملته ال يا دكتور هذا عمره تسعة ما سبعة املكولك هذا اّلذي جبانب الطّبيب يقول 

  هلا اسكيت أنت أعرف من الدّكتور ؟!

  . ... السائل :

  ّمبا اّلذي ستسمعه يكون جوابا لك و لغريكاهللا جيزيك خري طّول بالك ر  الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

إن شاء اهللا , الّشاهد هذا الّرجل جالس حول طاولة مستديرة عليها أرقام و فنجان مقلوب على وجهه  الشيخ :

شيء  و واضع هو أصبعه هكذا و زوجته جتاهه و احلّق يقال الّزوجة هناك مستورة حّىت يف وجهها ال يرى منها

رأينا هذا الفنجان يلعب يروح و يرجع ميني و يسار و هيك و إىل آخره ّمث هذا الفنجان ميّر على أرقام ميشي 

يكتب رموز اصطلحوا عليها و يشّغل الفنجان مرّتني ثالثة و هكذا يعطي الّرشيتة  ...هيك دورة دورتني يوّقف 

ّسالمة و هكذا مقدار ساعة يدخل مريض و خيرج مريض يعطي الّرشيتة للموّظف املختّص يعطيها للمرأة و مع ال

ساعة كمان زمانّية انتهت اجللسة , أوقدت األنوار , الّناس احلضور و أنا منهم مع األسف كّلهم يقولوا له اهللا 

يعطيك العافية يا دكتور اهللا جيزيك اخلري لكن أنا أكاد أتفّجر غيظا و خاّصة يومئذ أنا شاّب و اشقر و تظهر 

آثار احلرارة و الغضب فلمح رجل ما رأي األستاذ و اهللا يا أستاذ يا دكتور عندي سؤاالن إذا تسمح قال  عليّ 

تفّضل قلت له اجللسة افتتحتها بقولك وعليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته ملن عم تقول و عليكم الّسالم و 

على الدّكتور , أّي دكتور ؟ قال الّروح روح الدّكتور ؟ قال أنا رّديت الّسالم  ...الّناس جالسني و ال أحد يتكّلم 

اّلذي استحضرناه , قلت له هو اّلذي سّلم عليك ؟! قال ايه, قلنا له كيف أنت مسعت هذا الّسالم و حنن ما 

مسعنا هل صماخ أذنك يعين تركيب غري تركيب البشر عاّمة ؟ قال ال هذا سّر املهنة , هذا شيء ما بإمكانك 

تدخل فيه هذا كالم الّصوفـّّيني متاما طّيب و صاحبك ما أقدر طبعا هذا اّلذي يكولك معك كمان  تعرفه حّىت 

ا قال مرحبا دكتور املهّم أّنين دخلت معه يف نقاش من الّناحية اّلذي ممكن بيسّموا 
ّ
الثّاين مسع معك أنّه مل

و الّناحية الّشرعّية يا دكتور هذا الّروح اّلذي فيزيولوجّية نفسّية لكن انتقلت معه سريعا إىل الّسؤال الثّاين و ه

حّضرته إنسان مّيت وإال حّي ؟ قال ال مّيت قلنا له مّيت كيف تستحضر روحه و هو بني روحني ال ثالث هلما 



إّما سعيدة و إّما شقّية فإن كانت سعيدة فو اهللا ما راح تدخل الّدنيا مرّة أخرى إطالقا ألّا مشغولة بنعيمها يف 

ها و ذكرنا بعض األحاديث اّليت تدّل على أّن القرب روضة من رياض اجلّنة أو حفرة من حفر الّنار و إن كانت قرب 

روح شقّية فأوىل و أوىل أن ال تستطيع اخلروج من سجنها احمليط ا كيف أنت بقى تستطيع أن تستحضر هذه 

هب أّن هذه الّروح أنت باستطاعتك تستحضرها ما الّروح ؟! هذا شرعا غري ممكن , ثانيا و أخريا و هنا الّشاهد 

يدرّيك أّن هذه الّروح للطّبيب ابن سينا مثال املسلم على عجره و جبره كما يقول العلماء العارفون به أنّه كان 

 فيلسوفا و كان منحرفا عن كثري من العقائد اإلسالمّية أو كان الدّكتور الطّبيب الرّازي القدمي مثال ما عرّفك أنّ 

هذا ليس كافرا و ما مشرك باهللا جمّرد ما يقول لك أنا روح فالن تقول أنت آمني , اليوم املعامالت بني البشر بني 

ا دولة تريد ترسل سفري هلا إىل دولة أخرى تبعث مع الّسفري شهادات وقيود نعم
ّ
  دولة و دولة مل

  اعتمادات السائل :

وم تواقيع و إىل آخره حّىت تكون الّدولة املرسل إليها هذا اعتمادات وايضا من هذه االصطالحات خت الشيخ :

الّسفري مطمئّنة أّن هذا فعال سفري الّدولة الفالنّية ما دّجاال جائي يلعب على هذه الّدولة و هؤالء بشر مع 

أن  بعضهم البعض فهذا عامل ما وراء الغيب من أين لك أن تعرف أنّه هذا فعال الدّكتور الفالين ما وسعه إالّ 

يقول و قد أفحم و أقيمت احلّجة عليه , قال احلقيقة يا أستاذ إّن هذه اجللسة طبّـّية و فيه عندنا جلسة علمّية إذا 

تريد أن تناقش فيها فأهال و سهال أنا ما صّدقت أنّه فيه جلسة علمّية و مثل ما أقول إلخواننا أنا رجل ما ألقى 

ه مىت ؟ قال يوم األحد قلنا له إن شاء اهللا موعدنا يوم األحد , مزح واحد يدعوين على طول أستجيب له قلت ل

يشاء اهللا جاء يوم األحد فاضطررت أن أتعاون أنا و أحد إخواننا هناك كان موظّفا يف املعارف و كان هناك 

يفة و حماولة إلصالح بعض الكتب اّليت تسّمى بالّرتبية اإلسالمّية , كتب الّرتبية اإلسالمّية فيها أحاديث ضع

موضوعة و فيها أفكار حنفّية خمالفة للّسّنة إىل آخره فدعاين أحدهم أن أتعاون أنا و إيّاه هو موّظف يف املعارف 

و أنا لست موظّفا و احلمد هللا لكن عندي شويّة علم كما تعلمون فرأيت االجتماع مع هذا الّشخص أوىل من 

 اليوم املوعود يوم األحد صباحا إىل املكتبة الظّاهريّة على الوفاء بالوعد لكن صاحيب اّلذي أخذين إليه جاءين يف

أساس نتواعد و نذهب قلت له أنا قّصيت كذا و كذا و ما أستطيع أن أذهب معك فأنت جزاك اهللا خري اذهب 

إليه و اعتذر له إن شاء اهللا يف جلسة أخرى , ذهب الّرجل و إذا به يفاجأ أّن البيت ليس فيه أحد إطالقا يف 

يوم املوعود و مظلم ليس فيه نور و ما فيه أّي شيء يأتيين ثاين يوم يقول يل القّصة كذا و كذا قلت له هذا نصر ال

من اهللا لنا ,رح هلم األحد الثّاين طبعا األحد الثّاين يذهب فيجد كالعادة قال له حنن جئنا قلت له ال تقل له أن 

ما وجدناك خري إن شاء اهللا يا دكتور يا حّقي بيك قال له هذا  الّشيخ ما جاء خّليها معّماة جئنا حسب املواعيد



الكالم فعال قال له رح هذا الّشاهد يا إخواننا و هنا فاعتربوا يا أويل األبصار قال له روح أنت جائي لنا بواحد 

ما قال اهللا قال وّهايب كبري خطري ما حيّب الّرسول قاتله اهللا قال له ما عرّّفك؟ هذا رجل صاحبنا حنضر دروسه دائ

رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم ؟ اّلذي عرّفين بعد ما ذهب يعين أنا بعد ما ذهبت من عنده قال استحضر روح 

ما أدري من نسيت أنا و سأله عّين و أعطاه البيانات هذه أّن هذا الّرجل وّهايب ال حيّب الّرسول فقلت يا مجاعة 

بالّشياطني ما يف استحضار األرواح هذا أمر مستحيل لكن فعال حيضرهم  هذا هو الّدليل أّن هؤالء يستعينوا

(( و إّن الّشياطين ليوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا الّشياطني و يوحون إليهم كما قال رّب العاملني 

خبار أّن هذا لذلك أقول إن كان هناك أحد من إخواننا اّلذين ابتلوا و اقول ابتلوا ألنّه حقيقة كما تبلغنا األ ))

موضع امتحان و اختبار فقد تأتيه امرأة و هي مصروعة و ممسوسة فقد يرى أنّه من الفائدة أن ميّسها و أن جيّسها 

يف عضدها يف عنقها إىل آخره فالّشيطان يأيت من هذه األبواب اهلّينة الّلينة يف أّول األمر ّمث ال يزال األمر يكرب و 

ى فإذا كان هناك أحد من إخواننا ابتلي فقط بتالوة آيات من كتاب اهللا أو من يكرب حّىت تقع الفتنة الكرب 

االستعاذات الثّابتة عن رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم إلخراج  اجلّن الّصارع هلذا اإلنسي فهذا كما قال عليه 

ك , ما عملك , أين ساكن أّما أن يسأله ما امسك , ما دين ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )الّسالم 

(( و أنّه كان , أين كذا و ما ينفع هلذا املرض الفالين إىل آخره هذا داخل يف عموم قوله تعاىل اّلذي ذكرته آنفا 

  نسأل العافية و الّسالمة . رجال من اإلنس يعوذون برجال من الّجّن فزادوهم رهقا ))

  ما عندك يا أستاذ ؟ الشيخ :

  اخلري , بارك اهللا فيك على هذه اإلجابة الكافية إن شاء اهللا .اهللا جيزيك  السائل :

  و فيك . الشيخ :

لكن البعض عندما يكتب يف هذا املوضوع يصّدر فتوى ابن تيمّية رمحه اهللا اّليت يقول فيها حكم  السائل :

  الّتعامل مع اجلّن بالّنسبة لإلنس و اجلّن كتعامل اإلنس مع اإلنس فإن سخره ..

  خطأ جمّسم عرفت اجلواب عليه . الشيخ :

  اهللا جيزيك اخلري يعين إذا هذه الفتوى باطلة ؟ السائل :

  بال شّك ألنّه حنن نقول نتعاون مع اإلنس و بعد ذلك نطلع إيش ؟ خسرانني . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  و إيّاك . الشيخ :

ال يأخذ من القضايا إّال ما وافق شرع اهللا عز وجل كقضايا احلمد هللا رّب العاملني هذا سائل يقول حمام  السائل :



الّزواج و الّطالق و املرياث و الّنفقة و غريها فهل جيوز له أن يأخذ أجرة على إصالحه بني زوجني متخاصمني 

  بدال من أن يرفع دعوى أحدمها إىل القضاء يطلب فيها الّطالق ؟

و يلتزم األحكام الّشرعّية ثانيا فيجوز يف رأيي ويف اجتهادي و لكّين أقول إذا كان متفّرغا هلذا األمر أّوال  الشيخ :

إّن هذا احملامي ال يستطيع أن يلتزم ذلك بالّنسبة للموافقة ألحكام الّشرع ذلك ألّن األحكام اّليت حيكم ا اآلن 

الّسّنة و إّمنا قامت أكثرها  يف احملاكم الّشرعّية مع األسف الّشديد و نقوهلا كلمة صرحية مل تقم على الكتاب و

على املذهب احلنفي و بعضها خرجوا فيها عن املذهب احلنفي إىل بعض املذاهب األخرى و مل يكن هذا اخلروج 

بالطّريق الّشرعي اّلذي يأمر به اإلسالم و هو اتّباع أحسن القولني و أقوى الّدليلني و إّمنا كان ذلك باتّباع ما 

ضيه املصلحة , املصلحة الّزمنّية و هنا نعود إىل ما أحملنا إليه يف كلمتنا الّسابقة إّن اّلذين يتبّنون يزعمونه بأنّه ممّا تقت

أحكاما شرعّية و لو كانت يف بعض املذاهب اإلسالمّية ال يتبّنوا اتّباعا للكتاب و الّسّنة و إّمنا اتّباعا ملصلحة 

املصلحة ال يستطيع أن يقّدرها حّق قدرها و أن حيكم بأّا موافقة يزعموا و ال يستطيع العامل أو املتبّين هلذه 

للّشرع أو خمالفة له إّال إذا كان من أهل العلم بالكتاب و الّسّنة و اّلذين وضعوا القوانني و أدخلوا فيها بعض 

ه املقارن و الفقه الّتعديالت مع األسف هم من أولئك القضاة أو الدّكاترة اّلذين درسوا ما يسّمونه اليوم بالفق

املقارن كما يعلم ذلك طّالب اجلامعة اليوم هو أّن األستاذ الدّكتور حينما يتعّرض ملسألة وقع اخلالف فيها بني 

األئّمة فهو يذكر األقوال و يذكر دليل كّل قول مثّ ال يصّفي ال جيري ترجيحا بني قول و آخر كأن يقول مثال هذا 

ن إىل عموم آية يف القرآن , القول الثّاين مستند إىل حديث و أن يقول هذا احلديث القول مستند إىل آية يف القرآ

صحيح أو أن يقول هذا حديث ضعيف و حينئذ يطّبق القواعد األصولّية الفقهّية و أنا أضرب لكم مثال , 

من غري أّمه مّصة  خالف قدمي إىل اليوم يف الّرضعة اّليت حتّرم املذهب احلنفي إىل اليوم يقول بأّن رضيعا رضع

واحدة صار ابنها يف الّرضاعة و صارت هي أّمه بينما املذهب الّشافعي يقول ال . إّمنا مخس رضعات مشبعات 

يقول لك  (( و أّمهاتكم الالّتي أرضعنكم ))الدّكتور اّلذي يقّرر هذه املسألة يف اجلامعة يقول حّجة أيب حنيفة 

دة امسها إرضاع لكن املذهب اآلخر مذهب الّشافعي و غريه يقول صّح أطلق القرآن أرضعنكم و الّرضعة الواح

( ال تحّرم الّرضعة و ال الّرضعتان و ال اإلمالجة و ال اإلمالجتان عن رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم أنّه قال 

القرآن ما هو  هذا نفي و إثبات أنّه الّرضعتان و اإلمالجتان ال حتّرمان فهو رّد صريح على من أخذ بعموم )

الّتوفيق ؟ نقول كما يقول علماء األصول مجيعا القرآن تبّينه الّسّنة فما كان مطلقا يف القرآن و قّيدته الّسّنة وجب 

األخذ بالقيد ما كان نّصا عاّما يف القرآن و خّصصته الّسّنة أخذ بالّسّنة و هكذا . فاآلن فإذا تبّىن احملامي يف 

ائل أنّه ال حيكم إّال بالّشرع و ال يتبّىن إّال األحكام املتعّلقة بالّنكاح و الّزواج و الّطالق و احلدود الّـيت ذكرها السّ 



حنو ذلك من ذلك مثال فالن رضع من فالنة لو فرضنا وهذا معلوم يف بعض الّدول و ال أدري هنا بصورة خاّصة 

بغري حكم الّشرع ألّن القضاء اّلذي يريد أن  أنّه يتبّىن احلكم هناك املذهب احلنفي فحينئذ سيحكم هذا احملامي

يتحاكم إليه فهو حيكم ذا احلكم القائم على املذهب احلنفي لكّنه خمالف للّسّنة الّصحيحة لذلك أنا أقول من 

حيث أخذ األجرة إذا كان خملصا و إذا كان قد تبّني له أّن املّدعي ال يّدعي بطال مع ذلك هو ال يستطيع أن 

رع إّال إذا كان عاملا بالكتاب و الّسّنة و يضع نصب عينيه الكتاب و الّسّنة حينئذ أنا سأقول هذا حيكم بالشّ 

سيكون شأنه شأن احلّالق املسلم اّلذي عاهد اهللا أنّه ما حيلق الّلحية فالزم يسّكر دّكانه و جيلس يف بيته . غريه 

  ؟

ن نقابة احملامني مع العلم أّن نقابته ال تأخذ منه إالّ يقول هل جيوز له أن يأخذ معاشا شهريّا عاليا م السائل :

  رسوما رمزيّة سنويّة مقابل ذلك ؟

أنا كنت أريد أن أقول لو كان الّنقابة هذه تنطلق يف حدود الّشرع فاملؤمنون عند شروطهم لكن أكثرهم  الشيخ :

  حيكمون أيضا بغري ما أنزل اهللا و ما بين على فاسد فهو فاسد .


